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Dá MŽP za pravdu obavám občanů i expertů ve věci zamýšlené
skládky u Zbuzan?
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Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo odborný posudek na kontroverzní projekt, jehož cílem je
vybudovat v lokalitě Baková v katastru obce Zbuzany - těsně u jihozápadního okraje Prahy a
pouhých 300 metrů od hranice CHKO Český kras - skládku a linku na zpracování
nebezpečného odpadu. Vypracování posudku zadalo MŽP Doc. RNDr. Miroslavu Martišovi v rámci
zákonem stanoveného procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).
Samotný posudek má 68 stran (+ desítky stran příloh) a v jeho závěru je konstatováno:
"Zpracovatel posudku nedoporučil realizaci …" Následuje 1,5 strany rekapitulace hlavních
důvodů a návrh nesouhlasného stanoviska MŽP.
Dalším krokem bude v nejbližší budoucnosti veřejné projednání posudku a nakonec MŽP vydá své
finální stanovisko. Občané se ale obávají moci peněz, které již nejednou v historii dokázaly zlomit
odpor oficiálních míst, odborníků i občanů.
Investor se pokouší prosadit skládku na Bakové již od roku 2001, nejprve přímo jako skládku
speciálních (= nebezpečných) odpadů, poté v několika dalších variantách jako skládku
komunálního odpadu a naposledy kamuflovanou jako těžbu stavebních surovin s následnou
„rekultivací“ uložením inertizovaných/stabilizovaných odpadů. V lokalitě se totiž nachází nepříliš
silná vrstva nekvalitních štěrkopísků a dalších materiálů, jejichž těžba je ovšem sama o sobě
nerentabilní. Investor chce ve skutečnosti během 20 let vytěžit 5x větší objem materiálů, než je
zásoba těchto „stavebních surovin“, a místo nich uložit zpevněné odpady. Na seznamu odpadů,
jež měly být povoleny, jsou přitom vysoce toxické a karcinogenní látky, jako např. kyanidy a PCB
(polychlorované bifenyly).
Proti záměru se již několikrát vyjádřila většina okolních obcí, orgány Středočeského kraje,
nezávislá sdružení i jednotliví občané okolních obcí (zejm. Ořech, Choteč, Chýnice)
i samotných Zbuzan. Tam jej však naopak silně podporují někteří majitelé pozemků v lokalitě
a s vidinou přínosu do obecní pokladny i starosta a část obecního zastupitelstva. Realizace
záměru by však potenciálně ohrozila také Radotín, Velkou Chuchli a nakonec i oblast centrální
Prahy, kterou by v případě úniku ohrozily otrávené vody.
Za záměrem stojí společnosti propojené s ICKM Real Estate, známou developerskými projekty
Podbaba a Podvinný mlýn, ale také aférou kolem havarované skládky toxických odpadů v
Pozďátkách na Třebíčsku, z níž dodnes unikají do okolí kyselé výluhy a další nebezpečné látky.
Občanské sdružení Karlštejnská cesta bylo založeno občany obcí v okolí lokality Baková
s cílem pomoci zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v tomto koutu před branami
Prahy.
Další informace:
www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=MZP050 (text posudku a dokumentace)
www.karlstejnskacesta.com

